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Flirten - Conversatie
Nederlands Zweeds
Mag ik erbij komen? Får man slå sig ner/göra dig sällskap?

Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan

Kan ik je iets te drinken aanbieden? Kan jag bjuda dig på en drink?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden

Kom je hier vaak? Kommer du hit ofta?
Kletsen

En, wat doe je voor werk? Så, vad jobbar du med?
Kletsen

Wil je dansen? Har du lust att dansa?
Vragen of iemand met je wil dansen

Wil je wat frisse lucht halen? Vad sägs om lite frisk luft?
Vragen of iemand mee naar buiten wil

Wil je naar een ander feest gaan? Ska vi dra till en annan fest?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie

Laten we hier weggaan! Kom, vi drar!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.

Naar mij of naar jou? Mitt ställe eller ditt?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen

Wil je samen bij mij een film kijken? Vill du se en film hemma hos mig?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken

Heb je plannen voor vanavond? Har du några planer för ikväll?
Indirect om een date vragen

Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

Skulle du vilja äta lunch/middag med mig någon gång?

Om een date vragen
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Heb je zin om samen koffie te doen? Är du sugen på att ta en kaffe?

Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen

Mag ik je naar huis brengen? Får jag följa/köra dig hem?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten

Wil je nog een keer afspreken? Skulle du vilja ses igen?
Om nog een date vragen

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel
thuis!

Tack för en underbar kväll! Sov så gott!

Beleefde manier om de avond te beëindigen

Wil je binnenkomen voor koffie? Vill du komma in på en kopp kaffe?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren
Nederlands Zweeds
Je bent heel knap! Du är grymt snygg!

Een compliment geven over iemands uiterlijk

Je bent grappig! Du är rolig!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor

Je hebt prachtige ogen! Du har vackra ögon!
Een compliment geven over iemands ogen

Je kunt goed dansen! Du dansar jättebra!
Complimenteren hoe iemand danst

Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt! Du ser ursnygg ut i den där klänningen/skjortan!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur

Ik heb de hele dag aan je gedacht! Jag har inte tänkt på något annat än dig hela dagen!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt

Het was heel leuk om met je te praten! Det har varit väldigt trevligt att prata med dig!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek
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Flirten - Nee zeggen
Nederlands Zweeds
Ik ben niet geïnteresseerd Jag är inte intresserad.

Beleefde manier van weigeren

Laat me met rust. Lämna mig ifred.
Directe manier van weigeren

Rot op! Dra dit pepparn växer!
Onbeleefde manier van weigeren

Raak me niet aan! Rör mig inte!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt

Laat je handen thuis! Ta bort dina händer från mig!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt
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